
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

HtOliTAM DIN TOAT8 TARILE, UNlflVA I

din 
mai, 
to-

La Palatul prezidențial 
Hanoi, au început, " 
convorbirile oficiale 
varășul 
secretar 
Comunist 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Le Duan, secretar 
general al Comitetului Central 
al .Nartidului Comunist din 
Vietnam.

în timpul convorbirilor s-a 
procedat la o informare reci
procă asupra activității și preo
cupărilor actuale și de pers
pectivă ale celor două partide. 
S-au relevat realizările dobîn- 
dite de poporul român în opera 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
progresele înregistraie de po
porul vietnamez în munca de 
reconstrucție a tării și dezvol
tarea economico-socială în ac
tuala etapă istorică pe care o 
parcurge Vietnamul. S-a apre
ciat că succesele obținute de 
România și Vietnam în făuri
rea noii orînduiri aduc o în
semnată contribuție la întărirea 
forțelor socialismului, la creș
terea prestigiului și influenței 
sale în lume.

S-a constatat cu deplină sa
tisfacție că relațiile de prietenie 
româno-vietnameze, care au la 
bază tradiționalele raporturi de 
strinsă solidaritate in lupta co
mună împotriva imperialismu
lui, pentru afirmarea năzuințe
lor și aspirațiilor de progres, 
libertate și independență a po
poarelor, sprijinul acordat de 
România cauzei drepte a națiu
nii vietnameze, luptei sale pen
tru apărarea independenței șl 
suveranității, se dezvoltă eu 
succes, exprimindu-se de comun 
acord hotărîrea ca, în această 
nouă etapă, să se adîncească 
și să se extin'dă pe multiple 
planuri colaborarea dintre cele 
două țări, să se intensifice 
schimburile și cooperarea eco
nomică, precum și în alte do
menii.

în cadrul convorbirilor a avut 
loc. totodată, 
de năreri 
fundamentale 
naționale.

în cadrul 
convenit să 
mai mult 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Viet
nam, în sprijinirea afirmării 
năzuințelor și aspirațiilor de 
progres, libertate și indepen
dentă ale ponoarelor.

Ia 24 
intre

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele

un larg schimb 
asupra problemelor 

ale vieții inter-

convorbirilor s-a 
se întărească șl 

conlucrarea dintre

se desfășoară 
caldă, tovără-

Convorbirile 
într-o atmosferă 
șeaseâ, do Înțelegere și stimă 
reciprocă.

★
Miercuri seara. Ia sala Con

greselor din Hanoi a avut loc 
un spectacol de gală oferit in 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, ți a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La intrarea în sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a to
varășului Le Duan, a celorlalți 
membri al conducerii de partid 
și de stat din cele două țări, 
toți cei prezenți aplaudă cu 
multă însuflețire.

Este un nou moment semni
ficativ al ambiantei in care se 
desfășoară această vizită de 
prietenie, exprimată, și de a- 
ceastă dată, in căldura și stima 
cu care cei prezenți, ca dealt
fel întregul popor vietnamez, 
salută pe oaspeții români. S-a 
ovaționat îndelung pentru prie
tenia româno-vietnameză, pen
tru solidaritatea dintre partide
le, țările și popoarele noastre.

Programul spectacolului a cu
prins cintece și dansuri inspi
rate din îndelungata istorie a 
poporului vietnamez, de lupta 
pentru cucerirea si apărarea li
bertății și independentei sale. 
Artiștii care au participat la 
realizarea acestui spectacol au 
dat glas dragostei lor profunde 
de țară, bucuriei poporului viet
namez de a trăi azi într-o pa
trie liberă și unită.

In același timp, spectacolul 
prezentat în onoarea inaltilor 
oaspeți români s-a constituit 
intr-un cald omagiu adus mun
cii de reconstrucție a Vietnamu
lui, intr-un imn al vieții paș
nice, al împlinirilor tării, al 
transformărilor socialiste de azi.

La spectacol, în semn de o- 
magiu adus României socialis
te, prezenței la Hanoi a inalți- 
lor oaspeți români, in semn de 
dragoste și prețuire față de po
porul român au fost interpre
tate cintece populare românești.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu artiștilor li s-a ofe
rit un coș eu flori.

La sfirșitul spectacolului, ar
tiștii salută cu deosebită căldu
ră pe distinșii oaspeți români, 
întreaga asistență ovaționează 
îndelung pentru prietenia ro
mâno-vietnameză.
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O nouă performanță la campionatele mondiale de popice

IOSIF TISMANAR - ILIE BAIAȘ,
MEDALIE DE ARGINT IN PROBA DE PERECHI

IOSIF TISMANAR

A 31-a ie

LUCERNA, 24 (prin telefon). 
Reprezentanții țării noastre la 
cea de-a 12-a ediție a campio
natelor mondiale de popice con
tinuă să se comporte remarca
bil. Miercuri, la probele de pe
rechi. ei s-au numărat din nou 
printre cei mai buni, ca și in 
confruntările pe echipe. în care, 
după cum se știe, reprezentan
ții României s-au clasat pe pri
mul loc în întrecerea mascu
lină și pe locul trei la femei.

Concursul de perechi a fost 
deschis miercuri de sportivii 
noștri Iosif Tismănar și lire 
Băiaș, care, la apariția lor la 
Festhalle Allmend. au fost a- 
plaudați frenetic de numeroșii 
spectatori ce asistă la reuniu-

Toma RABȘAN

(Continuare in pag. a 4-a)

a luat sfîrșit

MIRCEA ROMAȘCANU PE LOCUL III!
• Vasile Teodor sa aflat și In ultima etapă printre fruntașii întrecerii • Echipa României pe locul VI
VARȘOVIA. 21 (prin telefon), 

încheiată miercuri după-amia- 
ză în capitala Poloniei, cea de 
a 31-a ediție a „Cursei Păcii** 
Berlin — Praga — Varșovia a 
consemnat un remarcabil suc
ces al ciclismului românesc. La 
capătul unei curse extrem de 
dure, cu multe etape maraton 
și grele secvențe de munte, cu 
vreme nefavorabilă (cicliștii au 
fost nevoiți să facă față, zile în 
șir, frigului, vintului și ploii)

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Divizia A la baschet masculin

Prima manșă a derbyului 
baschetbalistic Steaua — Dina
mo s-a desfășurat aseară în 
sala Floreasca. Prima acțiune 
a fost întreprinsă de dinamo- 
viști, care au și reușit deschi
derea scorului. După cinci mi
nute de joc, Dinamo — Steaua 
12—7. în min. 10 : 27—19 pen
tru Dinamo, iar Cernat este 
sancționat (pripit) cu greșeală 
tehnică. Steliștii ' ' 
teren pe Tarău 
care trag echipa 
min. 13 : 32—32. 
ment, jucătorul 
a ieșit din apatia începutului 
de meci, a marcat coșuri din 
poziții greu de imaginat și e-

introduc în 
și Nctolitschi, 
după ei și în 

Din acest mo- 
Dan Niculescu

chipa sa a preluat 
pe tabela de scor, 
cealaltă, Căpușan, 
luează bine, este prea nemul
țumit de deciziile arbitrilor și 
este înlocuit. La pauză, Dina
mo conducea cu 51—46, dar .
după 5 minute din repriza se
cundă, Steaua a egalat, 57—57, 
exact in momentul in care 
Georgescu (Dinamo) a fost des
calificat pentru 5 greșeli per
sonale. Antrenorul Mihai Ne- 
def dă semne tot mai evidente 
de nervozitate și este din ce in 
ce mai nemulțumit de... arbi
traj. Băieții săi, însă, iși văd 
de joc, în special Cernat, Oe- 
zelak și Netolitschi și echipa 

lor a trecut la cîr- 
ma jocului. în min. 
30 : 74—68 pentru 
Steaua. Dinamo- 
viștii, mobilizați de 
Novac și Nicules
cu, revin tot mai 
puternic și în ulti
mele 5 minute 
le meciului

conducerea
De partea 

deși evo-

a- 
se

celCostel Cernat, 
mai bun jucător de 
pe teren, înscrie 
inci un coț pen

tru echipa sa

Foto :
Vasile BAGEAC

intră la egalitate : 80—80. Este 
insă eliminat, pentru 5 greșeli 
personale, cel mai bun jucător 
stelist, Costel Cernat. Șansele 
par să favorizeze pe dinamo- 
viști, ei sint calmi, iar 
pătul introdus, Mihuță, 
cîteva coșuri. Mai erau 
secunde și scorul arăta 
pentru dinamoviști.
este in atac prin Pirșu, dar ar
bitrul Cornel Ne.gulescu dic
tează o greșeală personală îm
potriva stelistului nesesizată 
decit de conducătorul jocului. 
Dinamo a ratat însă atacul, 
iar Zdrenghea și Oczelak în
scriu patru puncte care cons-

proes- 
înserie
65 de 
87—84 

Steaua

MIRCEA ROMAȘCANU VASILE TEODOR

De azi, la poligonul Tunari

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

ÎNTRECERILE CAMPIONATELOR DE TIR 
ALE ȚĂRILOR LATINE Șl GRECIEI 

și pușcași afirmați în 
competiții internaționale, 

noștri.

Pentru a treia oară gazdă a 
Campionatelor de tir ale țărilor 
latine și Greciei, poligonul Tu
nari intră. începind de astăzi, 
în atenția iubitorilor tragerii la 
țintă. Cea de a 22-a ediție a 
acestei competiții se anunță ca 
deosebit de echilibrată. Sînt 
prezenți valoroși trăgători de 
pistoale din Italia. Franța și

Spania 
multe

Dintre reprezentanții 
vor intra astăzi pe standuri : 
Laurențiu Pop, Liviu Stan șl 
Dan Iuga la pistol liber. Ana 
Ciobanu, Anișoara Matei și Ma
ria Sălăjan la pistol standard, 
Romulus Nicolescu, Ionel Trăs- 
căveanu și Ilie Codreanu la 
pușcă 10 metri.

(Citiți cronicile tuturor acestor 
meciuri in paginile 2—3).

UNIVERSITATEA CRAIOVA,
»

Sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

S-AU CALIFICAT IN SEMIFINALE
F.C. OLIMPIA, F.C. ARGEȘ Șl POLITEHNICA IAȘI

Ieri s-au disputat jocurile
turilor de finală ale „Cupei României' 
fotbal, încheiate cu următoarele

din cadrul sfer- 
la 

rezultate :

Dinamo — Univ. Craiova
F.C. Olimpia - U.T.A.
F.C. Argeș 
Pofi. lași

— F.C.M. Galați
- F.C. Brăila

>

2-3 (0-2, 2-2)
1-0 (0-0)
2-1 (0-0)
2-1 (1-1)

Echipele subliniate s-au calificat in semi
finalele acestei competiții — desfășurată în 
cadrul „Daciadei**—, programate la 18 iunie.

La Petroșani, Jiul a învins cu 3—0 pe Sla
via Sofia și s-a calificat in finala „Cupei 
Balcanice**.



SPORTIVI ROMANI
ÎN ÎNTRECERI internaționale

„CUPA CAPITALELOR"
Trei
•UN

zile la bazinul Dinamo
ATRACTIV CONCURS

DE ÎNOT

„CREDEȚI CA ALTFEL M-AȘ MAI ANTRENA ?
irinel Pănulescu învață $1 înoată, prcgătindu-sc intens pentru „curopcRc

La acest început de sezon în 
aer liber, cind înotătorii se a- 
flă în plină perioadă de acumu
lare, Bucureștiul organizează . 
un interesant concurs interna
țional. Este vorba de tradițio
nala 
rilor 
pot 
1960 
„Cupa Capitalelor", 
nunțat participarea pînă la a- 
ceastă oră reprezentanții orașe
lor Budapesta, Moscova, Praga, 
Sofia. Varșovia și București.

Concursul este programat la 
bazinul Dinamo în trei reuniuni 
— vineri și sîmbătă de la ora

INTERNATIONAL
17 
ora 10 — și va cuprinde toate 
probele clasice din programul 
C.M. și C.E. Fiecare selecțio
nată are dreptul de a Înscrie 
cîte doi concurenți de probă, 
acestea urmînd să se dispute în 
serii contratimp.

Din echipa capitalei noastre 
nu vor lipsi Carmen Bunaciu, 
Mihaela Costea, Ligia Anasta- 
sescu, Mariana Paraschiv, 
rorile Carmen și Denisa Mi- 
hăilă, Mihai Mandache, Ștefan 
Mitu, Flavius Vișan, Horațiu 
Neagrău, Ladislau Szakadati, 
Dan Moisan, cu toții elevi ai 
Liceului nr. 2.

si duminică dimineața de la

competiție rezervată tine- 
sportivi (la această ediție 
participa cei născuți in 
și mai tineri) dotată cu 

Și-au a-

— Irinel, te-ai gîndit vreoda
tă că ai putea ajunge campioa
nă a Europei, prima înotătoare 
care ar aduce țării o medalie 
din cel mai strălucitor metal ?

— Credeți că altfel m-aș mai 
antrena ?...

Și minidialogul nostru a șl 
luat sfirșit. Zvîrluga dispare în 
piscină, se scufundă de două, 
trei ori — ca să simtă mai bine 
apa — și începe să parcurgă 
„lungimi". Una după alta. După 
încălzire, programul zilei înce
pe cu 20 de repetări, cîte 100 
de metri la fiecare 80 de secun
de, cu pauze cu tot „Motora-

gații și să ne reamintim că ea 
mai trebuie să crească, 
dubleze forțele (are un mini- 
gym cu care se „distrează" zil
nic), să mai capete experiență 
în piscină. Pînă atunci...

La acest atunci se gîndește 
permanent antrenorul Mihai 
Mitrofan, care nu o slăbește o 
secundă din ochi cind înoată. 
Gândește fiecare mișcare, o des
compune și o reface mintal pen
tru a vedea cum iese mai bine, 
face legături între procedee 
pentru proba tetratlonului, cau
tă ceva nou. Irinel crede tot ce 
îi spune profesorul și este con-

să-și

su-

20 DE CAIA€I$TI $1 CANOIȘTI LA „REGATA MOSCOTA"
La sfîrșitul acestei săptămini, 

pe apele canalului olimpic de la 
Moscova, se va desfășura una 
din cele mai importante regate 
ale sezonului internațional din
aintea campionatelor mondiale 
de la Belgrad (10—-13 august) : 
tradiționalul concurs „Memoria
lul Iulia Riabcinskaia". Federa
ția noastră deplasează un lot 
numeros (20 de sportivi) și va
loros : Vasile Diba, Chirilă Si

PLANORIȘTII NOȘTRI
La sfîrșitul acestei săptămini. 

pe aerodromul sportiv din Șu- 
men (Bulgaria) vor începe în
trecerile din cadrul tradiționa
lului concurs „Cupa Prietenia*, 
la planorism, competiție la star
tul căreia sînt prezenți sportivi 
din mai multe țări socialiste. 
Aviația noastră sportivă este 
reprezentată de un lot de trei 
sportivi — Arpad Matta., Marian

mion, Larion Serghei, Ilie La- 
banov, Ion Dragulschi, Vasile 
Simiocencu, Marian Ciobanu, 
Nicolae Ți cu, Nicolae Simionen- 
eu, Petrică Dimofte, Maria Coz- 
ma, Maria Nicolae, Despina Si- 
mionov, Nastasia Buri (caiac), 
Ivan Patzaichin. Lipăi Varabiev, 
Gheorghe Tîtu, Pavel Cozlov, 
Gheorghe Simionov și Toma Si- 
mionov (canoe).

LA „CUPA PRIETENIA"
Simion, Sergiu Sidon — și două 
sportive — Elena Coțovanu șl 
Adriana Mărăcine —, avindu-1 
ca antrenor pe maestrul emerit 
al sportului ing. Mircea Fînescu. 
De sublimat că întregul lot este 
format din zburători tineri, 
pentru care intilnirea de la Șu- 
men va constitui un examen și. 
totodată, un deosebit de 
•chimb de experiență.

DANIA POPESCU - DOUA LOCURI
LA CONCURSUL DE CĂLĂRIE DE LA
Călăreții noștri fruntași au 

participat zilele trecute la un 
nou concurs internațional. Pro
gramată la Novi Sad, Întrece
rea a reunit la start sportivi 
din Libia, România și Iugo
slavia, din țara gazdă partid- 
pind in plus și șapte echipe de 
club. Lotul țării noastre, pregă
tit de antrenorul Dumitru Ve- 
ticu, a fost compus din Dania 
Popescu, Cornel Ilin, Constan
tin Vlad, Mihai Silvestru și Ion 
Popa. Ca și la precedentul con
curs de la Kiskunhalas (Unga
ria), călăreții noștri au avut o 
comportare foarte bună, aflin- 
du-se in permanență printre 
fruntașii probelor. Dintre toți 
s-a detașat 
vingătoare

Dania Popescu, In
in două probe : eu

util

CONCURS
Duminică 

găzdui un

Will
NOV! SAD

cea de „duratăcalul Nehoiu in 
americană", și cu calul Epigon 
in cea de „eliminări succesive". 
De asemenea- Coreei Ilin, cu 
caii Fudul și Rondel, ș-a clasat 
pe locul secund in proba de 
„durată- și de două ori pe po
ziția a treia In probele „ale- 
ge-ți punctele" și „forță". Tot 
pe locul trei s-a clasat și Con
stantin Vlad cu Prejmei in 
proba de deschidere. în Întrece
rea pe echipe, formația noas
tră a ocupat locul secund, după 
cea a Libiei.

Următorul concurs internațio
nal al călăreților noștri se va 
desfășura Intre 1 și 4 Iunie la 
Upița (Iugoslavia), unde, ală
turi de specialiștii în 
vor participa și cei de

INTERNATIONAL DE DIRI-TRACIi LA
28 mai. Brăila va 
interesant concurs 

internațional motociclist Este 
vorba despre prima din cele 
opt etape ale „Cupei Priete
niei" la dirt-track, competiție 
la care și-au anunțat pînă a- 
cum participarea motocicliști 
din Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică și 
România (mai sint așteptați a- 
lergători din Bulgaria și R. D. 
Germană).

Formula de disputare a con
cursului este pe „perechi de a- 
lergători" (2+1 rezervă), in fi

obstacole, 
la dresaj.

BR1ILA
In bazanai alcătuindu-se 

punctajului acumulat de cei doi 
alergători — un clasament pe 
națiuni și unul individual.

Tinînd seama de faptul că 
regulamentul competiției pre
cizează că alergătorii trebuie să 
fie sub 21 de ani, echipa noas
tră va fi formată din doi aler
gători tineri : Marin Dobre și 
Pavel Ionel, primul de la Me
talul București, al doilea de la 
Voința Sibiu.

Concursul ce pe pista de 
zgură a stadionului Municipal 
va începe la ora 10.

Irinel Pănulescu parcurge zilnic 
nament

șele“ merg din plin ; brațele și 
picioarele lucrează cu precizie 
de metronom. în primele 10 
„sute" — medie de 67 de secun
de. In următoarele 10 — numai 
64 de secunde.

încerc să mă apropii de mar
ginea bazinului la una din mi- 
ni-pauzele dintre repetări, in 
care ea abia apucă să respire 
de 4—5 ori. Zîmbește, de parcă 
atunci intrase în bazin, vrind 
parcă să spună : „ăsta este 
doar începutul !“. Intr-adevăr, 
peste citeva zile, intensitatea în 
repetări va fi mai mare : pen
tru o singură „sută", cu pauză 
cu tot. numai 75 de secunde, 
apoi — 72 de secunde iar me
diile vor ajunge la 63 de secun
de. poate 62. Și tot așa mai de
parte. Pînă cind ? Pînă unde ?

Să facem, totuși, o mică soco
teală : dacă Irinel ar elimina 
acum pauzele și ar parcurge 
(chiar intr-un bazin de 25 m, 
cum este cel al hotelului „Mon
tana") de 8 ori cite 100 m In 64 
de secunde, ea ar realiza un 
timp in vecinătatea actualului 
record al lumii !-_ Dar să lă
săm deocamdată aceste diva-

cițiva buni kilometri la antre- 
Foto : D. NEAGU

vinsă că munca ei va avea un 
final bun. Și antrenorul își cu
noaște bine eleva ; știe că ci
tește. că învață, iar când își 
termină lecțiile vine direct la 
bazin. Colaborare ideală, pe al 
cărei fond s-au născut și vor 
mai apare noi recorduri ; de 
fapt,, cheia succesului intr-o 
asemenea muncă dură, la care 
satisfacțiile vin foarte greu.

— De ce ai ales Sinaia, acum 
in luna mai ?, l-am întrebat pe 
antrenorul Mitrofan.

— Este mai multă liniște. Pu
tem lucra in condiții aproape 
ideale. Școala este aproape și 
toată lumea ne ajută. Practic, 
am eliminat timpii morți. La 
solicitarea părinților ei, am a- 
dos-o aici și pe Carmen Aiexe, 
o craulistă foarte talentată din 
Timișoara, pentru a se antrena 
cu Irinel. în doi, lucrul este 
mai plăcut, mai spornic. Apoi, 
bazinul de 25 m nu ne deranjea
ză. Chiar zilele trecute am fost 
la un concurs, la Ploiești (50 m), 
și Pănulescu a înotat 100 ni spa
te în 68,5 sec., al 3-lea rezultat 
românesc din toate timpurile.

— Ce program ai ales pentru 
„europenele" de la Florența ?

— Cel mai firesc, după păre
rea mea : toate probele de eraul. 
delfin și 400 m mixt.

_  Nu este prea mult ? Vor fi 
totuși 13 curse — numai 800 m 
liber se desfășoară contracrano- 
metru. restul cu serii și finale — 
in trei zile...

— Nu este nici o dificultate. 
Irinel recuperează foarte ușor 
și dacă va prinde forma maximă 
va putea înota bine in toate pro
bele.

— Anticipezi ceva ?
— In mod sigur noi recorduri ; 

dacă ele vor fi suficiente și pen
tru obținerea unor medalii... asta 
vom vedea la Florența.

Adrion VASIUU

CAMPIONAT
TIMIȘOARA Șl BRAȘOVUL „ARBIT 

STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI
Și săptămîna aceasta este deo

sebit de agitată pentru handbal. 
Duminică am avut o etapă do
minată de surprinzătoarea vic
torie a formației C.S.M. Borzești 
asupra campioanei, Steaua, luni 
senioarele au fost convocate la 
teste — care s-au prelungit si 
marți — de către noii antrenori 
ai lotului național, Francisc Spier 
și Ion Bota, astăzi este progra
mată o etapă completă la bă
ieți și o jumătate - -
fete, iar duminică 
republicane, Divizia 
tinua să-și deruleze 
vențe dinaintea unui final pro
gramat la începutul lui iunie — 
pentru fete — și la jumătatea 
lunii — pentru băieți.

Oprindu-ne la etapa de astăzi 
(Relonul Săvinești — C.S.M. Bor
zești, Știința Bacău — H.C. Mi- 
naur Baia Mare, Politehnica Ti
mișoara — Dinamo București, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Gloria Arad și, Dinamo Brașov
— Steaua), să relevăm importan
ța celor două derbyuri de la 
Timișoara și Brașov. Politehnica 
și Dinamo de la poalele Tîmpei 
devin arbitrii autorizați ai pa
sionantului duel dintre Steaua si 
Dinamo București. Cine scapă cu 
„fața curată** din această etapă 
își sporește considerabil șansele 
la titlu. Pentru echipele—gazdă 
din celelalte trei partide, meciu
rile de astăzi pot însemna un 
colac de salvare sau...

In fine, Capitala găzduiește 
două meciuri în care se prevede 
o luptă aprigă. Primul. I.E.F.S.
— Confecția (Sala Floreasca. de 
la ora 14.45), se constituie în- 
tr-o partidă a ambițiilor. nu

de etapă la 
campionatele 
A, vor con- 
ultlmele sec-

LA TENIS, ÎN SFIRȘIT 0 FORMULĂ EFICIENTĂ
Sub bune auspicii a Început 

sezonul competițional intern de 
tenis, in aer liber. Un program 
deosebit de bogat stă in 
fața jucătorilor și jucătoarelor 
noastre, primele lui puncte fi
ind parcurse la indici pozitivi. 
Ne referim, in special, la 
de turnee inițiată acum 
săptămini in Capitală, la 
mo și T.C.B., corstinuind 
la Progresul.

După cum se știe, anul 
ta a fost adoptată o nouă for
mulă de disputare a campiona
tului divizionar, concentrat pe o 
perioadă de timp mai scurtă. 
Aceasta a lăsat mai multe date 
calendaristice disponibile pentru 
turneele individuale, pe care 
fiecare formație divizionară are 
datoria de a le organiza pe rind. 
Celor trei concursuri de pînă 
acum le urmează altele. în care 
gazde vor fi. în ordine : Gon-

șeria 
două 

Dina- 
acum

aces-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^ ^\X\\X\\X\\\\\\X\\X\VĂ\\\Vă\\\\\\\\\XX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VĂ\\\\\\V5:
- ......... ............... - „ _________ ă ă _ - _ __ _ .0 INVITAȚIE LA BORSEC
De 4 secole, la Borsec se tratează, eu 

rezultate spectaculoase, afecțiuni ale a- 
paratului cardiovascular, ale glandelor 
endocrine, ale tubului digestiv, afecțiuni 
hepatobiliare, nevroza astenică.

Așezare pitorească, flancată de munții 
Giurgeu, Ceahlău, Bistrița și Călimani, 
cu vile și cabane situate în trepte, sub 
poalele pădurilor de brazi, Borsecul 
este stațiunea ideală recomandată pentru 
odihnă.

Medicii sînt unanimi în' a afirma că 
un concediu la Borsec determină crește
rea apetitului, acumularea de vitamine, 
normalizarea metabolismului. Pe scurt, o 
rezistență sporită la boală, refacerea ra
pidă a potențialului intelectual și de 
muncă. Secretul : climatul eu pretenție 
de unicitate al Borsecuîui.

Pentru a petrece un concediu la Bor
sec, în această perioadă, este suficient să 
vă adresați tuturor oficiilor județene de 
turism.

CQ

XXXX\\X\\\\\\V.\\X\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

ANUNȚ
Centrul de cercetări pentru educație 

fizică și sport scoate Ia concurs posturile 
vacante, astfel :

• 1 post 
iogie ;

• 1 post 
mie ;

• 1 post 
litatea 
sau haltere) ;

• 1 post malematician-statistician.
Condițiile de înscriere și participare 

la concurs :
• studii superioare de specialitate 1
• vechime — minimum 3 ani in spe

cialitate sau învățămint in confor
mitate cu prevederile Legii nr. 12/1911 și 
Decret nr. 689.

Termenul de înscriere — 1 iulie 1978, 
dală pină Ia care se va depune și dosa
rul personal. Informații suplimentare se 
pot lua Ia telefon 21.55.13 sau la sediul 
Centrului de cercetări din București, Bd. 
Muncii nr. 37—39, sector 3.

structorul Brăila (28. V.—4. VI), 
Dunărea Galați (5—11.VI). Ou- 
prom Baia Mare (26. VI.—2. VID, 
Sănătatea Oradea (3—S.VII), Ci
mentul Deva (17—23.VID, Jiul 
Petroșani (24—30.VII). Dinamo 
Brașov (14—20.VIU). Politehni
ca Cluj-Napoca (22—27.VIH), 
Mureșul Tg. Mureș (28.VIII — 
3.IX), Politehnica București 
(11—17.IX), Pionierul București 
(18—24.IX). U.T. Arad (25.IX— 
l.X), Electrica Timișoara 
(2—8.X).

Este — repetăm — un calen
dar deosebit de bogat și atrac
tiv. Subliniere pe care o consi
derăm necesară, fiindcă ea 
marchează o cotitură importan
tă în programul competițional 
intern de tenis. După mai mul
te sezoane, in care campionatul 
pe echipe n-a reușit să urce la 
cota de interes dorită, F.R.T. 
pare să fi găsit, in sfirșit. for
mula necesară pentru relansa
rea unei activități ce dădea 
semne îngrijorătoare de stagna
re. Cele două turnee divizionare 
(câștigate de Steaua, la mascu
lin, și Dinamo, la feminin) s-au 
dovedit mal atractive și mal 
concludente. Iar concursurile in-

dividuale în „serial" par și ele 
capabile să-și ia, de pe acum, 
atestatul de valabilitate. Ele pot 
fi și bune criterii de promova
re a unor noi talente, ca și con
firmări ale jucătorilor mai bine 
pregătiți, mai în formă.

Dacă ar fi să facem și un 
clasament al meritelor organi
zatorice, trofeul îl deține actu
almente, fără îndoială. Tenis- 
clubul București, al cărui tur
neu, de săptămîna trecută, s-a 
bucurat de o organizare irepro
șabilă și al cărui model trebuie 
urmat de viitoarele gazde ale 
acestor întreceri.

Radu VOIA
„Cupa Progre- 

(Dinamo Brasov) 
(Cuprom Baia

6—2 ; M. Tăbăraș 
— M. Mălaia (Con-

Rezultate din 
sul* : T. Marcu 
— Z. Nemeth 
Mare) 6—1, 
(Progresul) __ ________ ______
structorul Brăila) 3—6, 6—0, 6—1 ; 
L. Țiței (Steaua) — L Spătaru 
(Electrica Timișoara) 6—«1. 6—2 ; 
A. Leonte (Steaua) — E. Hnat 
(T.C.B.) 6—0, 6—0 ; D. Nemeș
(Jiul Petroșani) — I. Rusen (Cu
prom Baia Mare) 6—3, 7—6 ; V. 
Tomescu (Steaua) — D. Anto
nescu (Dinamo) 6—2, 7—5 : M. Co- 
ciuban. (U.T.A.) — B. Puiu
(T.C.B.) 6—3, 6—4 ; S. Niculescu 
(Steaua) — T. Szekely (U.T.A.) 
6—0. 6—0.

medic cu specialitatea

medic cu specialitatea

fizio-

biochi-

specia-

&

PE MICUL ECRAN
instructor sportiv (cu 

atletism, fotbal, gimnastică VINERI 26 MAI. ora 21,50 
(programul 11) ; Telerama 
sport (emisiune de Dumitru 
Tănâsescu).

SIMBATA 27 MAI. ora 
14,30 : In reluare, la cererea 
telespectatorilor : Box — me
ciuri celebre ale secolului 20 
(film primit de la televiziunea 
americană) ; ora 15,20 ; Fot
bal Magazin — prezentarea e- 
ehlpelor din grupa a m-a a 
turneului final al Campiona
tului Mondial : Austria. Spa
nia, Suedia. Brazilia.

DUMINICA 28 MAI. 0» 15 > 
Prezentarea echipelor «Un 
grupa a IV-a a turneului fi
nal al Campionatului Mondial

de fotbal : Olanda, Iran, Pe
ru. Scoția ; ora 18 : Fotbal. 
Petrolul — Politehnica lași 
(transmisiune directă de la 
Ploiești a reprizei a n-a ; 
eomentator — Eftimle 10- 
nescu).

MIERCURI 31 MAI. ora 18 S 
Fotbal, Bulgaria — România, 
meci retur In .Cupa Balca
nică" (transmisiune directă 
de la Sofia ; comentator — 
Mircea M. lonescu).

JOI 1 IUNIE, ora 22,30 t 
Campionatul Mondial de fot
bal — meciul de deschidere, 
R.F.G. — Polonia (transmisi
une de la Buenos Aires ; co
mentator — Cristian Topescu)

numai 
trenorilor r 
antrenor al 
Pompiliu — 
la finele c; 
lea, Progre 
Bq^pceștl (; 
ora 20), po 
veleitățile 
str. dr. Sta 
podium.

II

Șl c
BU

lacul 1 
tntre

Pe 
șurat 
municipal d< 
pelor de si 
țlunile cîștii 
m : A. j

K 2 — 1 000 
menițchi — 
K 4 — 1 000 
brescu — M 
ghe — I. C 
1 000 m : 
3:44,0 ; C 2 
(V. Andrei 
K1F — 50
(C.S.S. 2) 2: 
Olimpia 
bauer) 2 
Olimpia (rx 
șan — A. G 
2:00,8 ; CI • 
(Olimpia) 2: 
Olimpia (Gh 
veschi) 2:12 
S. Cameniț< 
K 2 — 500 fi 
tache — 
K 4 — 500
— G. Ștefan 
R. Brezeanu

In clasai 
sportivii de 
tori în 7 dii 
putate, s-au 
loc cu 110 p. 
C.N.U. și 
Rapid 65 p,

RACEM
PRIh 
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DI

Puțini erau 
tul actualei 
lui diviziei s 
șanse deosi 
la BACEȘtr 
pentru eâ& 
Ion. latâ t 
seria din c 
înregistrat i 
torii de pro 
reușit să tn 
neului de c 
echipă pron 
elită al rug 
fără tndoial; 
al antrenoru 
șl al organ» 
acordat tot 
pentru care 
licitări.

Meciul de 
B. Mare și 
două echipe 
pa preceden 
cu șanse eg

LOT

Acest rjo 
TRAGERL| 
parcdpMSj
-

HuneAsara
— Fomahidi
— Simion 1 
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gere obișnui 
poate oferi 
facție de a 
unui autotur. 
o singură co

SA JUCA’1' 
astAzi e 

tru procura
NUMERE 

TRAGERI
DIN

Extragerea



Tinderea

LOR

(Urmare din pag. 1)

IVIZIA A

A fost un 
va- 

care sperăm că se va 
cu începere

că pînă la 
și tovară- 
face mai

De fapt, 
resant 
unele 
trebuit 
clipă, 
cum o 
pînă la urmă, au 
mai buni !

Nutrim speranța 
următoarea ediție 
șele arbitre 
mult pentru 
propriile lor

vor
a-și îmbunătăți... 
note.

Pau! IOVAN

ARBITRELOR!
nale uni- 

:ă rlt- 
ășurate 

însemnat, 
at re- 
e stu-

ast, exe- 
are. exer-

tre- 
r a 

teva rîn- 
dzii ale...

greșelile 
grave, nu 

v ierarhia 
mnastelor, 
ii aprinse 

ce che- 
na desfă- 

L S-au 
adus în

vlnuiri, chiar acuzații de rea 
voință. Desigur, gimnastele 
și-au văzut de concurs, și-au 
etalat cu elan și pricepere 
talentul, încîntînd prin com
portarea lor entuziastul pu
blic. Pînă la urmă și arbi- 
trele au intrat în... ritmul fi
resc al lucrurilor.

Dar. întrebăm : de ce nu 
s-a întîmplat acest lucru încă 

din primele clipe ale 
întrecerii, de ce a 
fost nevoie să inter
vină organizatorii? 

, totul era frumos, inte- 
și pasionant. ineît 

favoritisme nu ar fi 
să apară în nici o 

să nu conturbe nici- 
dispută loială în care, 

învins cei

COMPETIȚII
9

DUELUL 
BAL

ale an-
- acum 

Simion 
federal de 

Al doi- 
tatea

au desfă- 
pionatului 

oe al echi- 
ambarca- 

- 1 000 
4:06,5 ; 

d (M. Ca
ul 3 13,0 ; 
. (I. Tam- 
D. Gheor-

; c i — 
(Rapid) 
Olimpia 

3:41,0 ;
Băbeanu 
- 500 m : 
E. Ghe- 
500 m : 
S. Mir- 

. Stingă)
M. Tamaș

500 m :
O. Med- 
500 m : 

2:03.0 ;
(FI. Cos- 
) 1 :52,5 ;

La (E. Ion 
peke -

echipe, 
învingă- 

probe dis- 
primul 

re : 2—3. 
73 p. 4. 

olar n 60 p.

ARE—

U începu- 
pfonatu- 

* acordat 
or de 

cursa 
ui eșa- 

ă ce în 
t parte, a 
numai vic-
CE3UN a 
amenul tur- 
fiind prima 

eșalonul de 
stru. Este, 

jucătorilor, 
atonescu, dar 
e, care au 

Un succes 
ii merită fe

-e RACEAUN 
așov, a opus 
oare în eta- 
e concurau 
lificare. Par-

tida nu a avut virtuți deosebite, 
cele două formații fiind vizibil 
Inhibate de miza meciului. Valo- 
rificîndu-și mai bine, în finalul 
întîlnirii. capacitatea liniilor de 
treisferturi, băimărenil au reușit 
să se desprindă în învingători. 
Scor : 26—6 (7—3) pentru RACE- 
MIN, prin punctele înscrise de 
Preoteasa (2 încerc.), Ștefan, 
Gligor (cîte o încercare), Frîncu 
(21. p., 2 transf.) pentru învingă
tori, respectiv Haralambie și 
Lăzurcă (cîte o L p.). Arbitrul 
Fl. Tudorache a condus următoa
rele echipe : RACEMIN — Frîncu 
— Preoteasa, Tîmiancev (Pas
cale, Vlădescu), Varga, Gligor — 
Cantea, Ciobanu — Ștefan, Ste- 
fiuc, Atanasiu — Melniciuc, Că- 
prariu — Csoma, Popovici, Curea; 
C.F.R. — Lăzurcă — Istrate, Ga- 
vril, Tălpeanu, Hulpoi — Hara
lambie (Mărgineanu), Pîrțoc — 
Csaba, Szabo, Dziadic — Diaconu, 
Berariu — Chicomban, Antal, 
Munteanu.

Sîmbătă va avea loc meciul 
C.F.R. — Dunărea Giurgiu (pe 
stadionul Steaua, de la ora 16) 
care va decide pe cea de a doua 
promovată.

Emanuel FANTÂNEANU

STEAUA — DINAMO 
88—87 LA BASCHET

fințesc victoria echipei Steaua 
cu 88—87 (46—51) ' ' '
meci echilibrat, de bună 
loare, 
repeta și astăzi.
de la ora 18 tot în sala Flo- 
reasca. Au marcat : Cernat 30, 
Tarău 13, Căpușan 11, Oczelak 
10, Netolitschi 10, Zdrnnghea 7, 
Cimpeanu 5, Pirșu 2 pentru 
Steaua, respectiv Niculescu 23, 
Novac 18, Georgescu 12, Uglai 
10, Mihufă 8, Chivulescu 7, 
Braboveanu 3, Ivascencu 2, 
Caraion 2, Fluturaș 2. Au ar
bitrat. cu greșeli, C. Negulcscu 
și E. Nicolescu.

în meci restanță : RAPID — 
I.E.F.S.-LIC. 2 96—88 (50—49).

Azi, de la ora 16,30 : Rapid — 
I.E.F.S.-Lic 2 și în continuare 
Steaua — Dinamo.

MODIFICĂRI 
IN PROGRAMUL 

DIVIZIEI A LA TENIS 
DE MASA

programul campionatuluiîn _ „ _ ______________
Diviziei A la tenis de masă pe 
echipe au intervenit următoarele 
modificări : partida Progresul — 
C.S.M. Cluj-Napoca, amînată din 
etapa I, se va disputa la 3 iu
nie ; au fost amînate meciurile 
dintre formațiile feminine : 
C.S.Ș. Craiova cu C.S. Arad I 
pentru 8 iunie, la ora 9, iar cu 
C.S. Arad U la ora 16, ambele 
la Arad ; C.S.Ș. Slatina — Voin
ța Buzău pentru 7 iunie, la sala 
de la Stadionul Republicii. Me
ciul dintre echipele masculine 
Universitatea Craiova și C.S.M. 
Cluj-Napoca, programat pentru 
4 iunie, se va disputa la 31 mai, 
ora 9.

ONOSPORT INFORMEAZĂ
ÎN

E .DACIA
AGERE
OTO

Extragerea a n-a : 18 7 26 32
45 28.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.196.582 lei din care 418.020 lei 
report la categoria 1.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 1 iunie 
pînă la 24 iulie, în țară apro
ximativ din 4 iunie pînă la 24 
iulie 1978, inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 4 
Iunie 1978.Acațar. —

o nouă tra- 
*O care vă 
marea satls-
îi posesorul 
cia 1300“, cu

MA ZI pen
elor.
*RASE LA
-JOEXPRES
I 1978
15 24 I 13 11.

începînd de mîine, la ca
sele agențiilor C.C.A, Loto- 
Pronosport din Str. Halelor, 
Pasajul Universității și la sta
dioanele 23 August, Steaua șl 
Republicii, se găsesc de vîn- 
zare bilete de intrare la me
ciul Steaua — Universitatea 
Craiova, care se va disputa 
duminică pe stadionul din 
B-dul Ghencea.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Decizia sferturilor de finală ale „Cupei"

PENTRU PENULTIMUL ACT S-AU CALIFICAT NUMAI ECHIPE DIN PRIMA DIVIZIE
Dinamo—Universitatea Craiova 2-3 (0-2,2-2) F.C. Argeș — F. C. M. Calați 2-1 (0-0)

MERITAT... IN
SIBIU, 24 (prin telefon). în 

primele 45 de minute ale me
ciului, Universitatea Craiova a 
acționat mai aproape de adevă
ratul spirit al jocului. Pe gazo
nul umezit de ploaia căzută în 
startul partidei, mijlocul echipei 
craiovene a legat mai ușor, mai 
subtil și această superioritate 
manifestată față de linia me
diană dinamovistă (lipsită de 
aportul lui Dinu și Custov, as
tăzi accidentați, doi absenți a- 
proape la fel de „mari" ca Ște- 
fănescu și Bălăci) a stat în 
cele din urmă la baza unei do
minări insistente în întreaga 
primă repriză. A fost perioada 
de joc în care superioritatea te
ritorială manifestată de alb-al- 
baștri le-a adus acestora su
perioritate și pe tabela de 
marcaj, datorită celor două go
luri înscrise de MARCU (min. 
18) și CĂMĂTARU (min. 45).

Cine mai credea, la pauză, 
într-o răsturnare de scor ? Cîți 
anticipau o repriză a doua to
tal diferită de prima, cu un 
Dinamo dispus să riște mai 
mult, să joace totul pe o carte, 
pe aceea a atacului dezlănțuit ? 
Revine, desigur, dinamoviștilor 
principalul merit de a fi creat 
după reluare spectacol fotbalis
tic, dar trebuie spus că. Intr-o 
oarecare măsură, le-a înlesnit 
misiunea în teren Universitatea 
Craiova. Băieții lui Ilie Oană 
s-au crezut victorioși prematur, 
au uitat de marcaj, complăcîn- 
du-se să se apere supraaglo
merat. Și asemenea greșeli 
costă. Dinamo a atacat pe front 
larg, cu superioritate numerică 
și, relativ repede. în min. 56.

F. C. Olimpia —

CELE DIN URMĂ
ea a redus din handicap : * 
înscris AL. MOLDOVAN din 
penalty, acordat la un fault co
mis de Tilihoi asupra lui Dudu 
Georgescu (împingere cu am
bele brațe de la spate). Gol 
psihologic, care are darul să 
aducă panică in tabăra craio- 
veană. Și atacurile repetate ale 
dinamoviștilor. dornici să ega
leze. le aduce acestora în min. 
86 golul mult „muncit", înscris 
de SĂTMAREANU II. din in
teriorul careului, in coltul lung. 
Așadar, prelungiri ! Soldate in 
prima lor parte fără goL Ulti
mul sfert de oră este net in
fluențat de primul minut al 
celei de-a 4-a reprize, minut 
în care CÎRȚU înscrie din in
teriorul careului, la o pasă pri
mită de la Crișan. Același Cîrțu 
va rata in minutele 112 și 119 
două mari ocazii de a majora 
scorul. Astfel se încheie o par
tidă dramatică, in timpul că
reia unii dintre jucători au de
pășit nota, Tilihoi. Purima. Al. 
Moldovan. Bemeanu și Lucuță 
primind cartonase galbene.

Arbitrul O. Ștreng (Oradea) 
a condus corect următoarele for
mații :

UNIVERSITATEA : Lung — 
Negriiă, Tilihoi. Geolgău (min. 
66 Bemeanu). Purima — Ungu- 
reanu, Țideanu, Beldeanu — 
Crișan, Cămătaru. Marcu (min. 
80 Cîrțu). DINAMO : Eftimescu 
— I Marin, Sătmăreanu n, Do- 
brău, Lucuță — AI. Moldovan, 
Ghiță (min. 54 Dragnea), Au
gustin — Tălnar, Dudu Geor
gescu, Vrinceanu.

Gheorghe NICOLAESCU

U.T.A. 1-0 (0 0)

I UN ȘUT IMPARABIL
I CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te

lefon). Pe teren neutru (stadio
nul Municipal, sub privirile a 

Itirca 4 000 de spectatori), fără 
avantajul propriu gazdelor și 
fără complexul de inferioritate I specific oaspeților, cele două
echipe s-au angrenat într-un 
joc dinamic, echilibrat, egal în 
merite (predilecție pentru ofen- 

Isivă), dar și in defecte (nu
meroase pase greșite). A dști- 
gat, greu, una dintre echipe și I aceasta a fost Olimpia din Satu
Mare, grație unui șut de ex
cepție, imparabil, al mijlocașu- 

Ilui SABOU, care (în min. 66) 
a șutat necruțător, de Ia apro
ximativ 19 m, la rădăcina barei 
porții lui lorgulescu. Tot atît 

Ide bine puteau marca însă și 
arădenii, cel puțin la fel de 
insistenți la finalizare, ca și I partenerii lor, dar lipsiți de
șansă (în min. 40, de pildă, șu
tul lui Coraș, cu capul, din I plonjon, a ocolit foarte aproa
pe poarta sătmăreană).

Ce ar putea raporta propri
ilor echipe antrenorul Ștefan I Stănculescu, de la clubul Dina-

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

IOTURILE REPREZENTATIVE 
DIN NOU LA START

La mijlocul săptămînii viitoa
re, loturile A, olimpic și de ti
neret ale României vor susține 
meciuri oficiale sau de verifi
care. Astfel, echipa reprezentati
vă va disputa miercuri 31 mai, 
la Sofia, meciul retur cu echipa 
Bulgariei (în tur : 2—0 pentru
„tricolori"), ultima partidă din 
cadrul grupei a doua a „Cupei 
Balcanice". Componenții lotu
lui reprezentativ se vor reuni în 
cursul serii de duminică la 
București, urmînd ca luni să 
facă deplasarea cu avionul în 
capitala Bulgariei.

Lotul de tineret (21 de ani) va 
evolua, tot miercuri, la Tîrgo- 
viște, în compania echipei simi
lare a Bulgariei, tot în cadrul 
grupei „Cupei balcanice" (în tur, 
la Kazanlîk 1—1). Și în aceas
tă întrecere, tinerii noștri au 
mari șanse de a se califica în 
finala competiției. Precizăm că 
secretariatul „Cupei Balcanice" a 
hotărît omologarea cu rezultatul 
de 3—0, în favoarea echipei 
României, a partidei ce trebuia 
să albă loc la 22 martie cu re
prezentativa similară a Turciei, 
deoarece aceasta din urmă nu 
s-a prezentat la jocul programat 
la București. Reunirea lotului 
este prevăzută pentru luni di
mineață (ora 11), la sediul FJl.F.

Lotul olimpic are prevăzut 
— miercuri — un meci de veri
ficare, probabil în compania unei 
formații din prima divizie a cam
pionatului Ungariei. In eventua
litatea perfectării acestui joc. el 
se va disputa la Oradea.

A ÎNCLINAT BALANȚA
mo București, și Gheorghe Pin- 
tilie, președintele A.S.A. Tg. 
Mureș, prezenți la acest meci 
înaintea etapei de duminică, eta
pă care va pune față în față pe 
Olimpia cu Dinamo și pe A.S.A. 
cu U.T.A. ? Dinamo ar afla că 
Olimpia, liniștită întrucîtva de 
siguranța portarului Feher și 
destoinida lui Smarandache. a 
împins jocul spre poarta din 
față prin două pistoane neobo
site : Sabou și Marcu. Ar mai 
lua notă și de vulnerabilitatea 
flancului sting, unde Bocșa a 
gafat, de... pofta pentru fault 
a lui Matei și de apatia lui 
Both I. A.S.A. va medita cum 
că U.T.A., atunci cind are stra
tegi (Domide introdus spre sfîr- 
șit, Broșovschi și Leac au stat 
pe tușă), joacă cu mare avînt, 
dar "'dezordonat. Că fundașii 
centrali nu se sincronizează 
perfect, că lui Schepp, in 
schimb, fără tutela numelor 
mari, îi reușește cam tot ce-și 
propune.

Arbitrul Gh. Jucan (Mediaș) 
a condus satisfăcător formații
le: F.C. OLIMPIA : Feher — 

- Pinter, Smarandache, Matei, 
Bocșa — Kaizer, Sabou, Marcu 
(min. 87 Helvei) — Mureșan, 
Hațeganu, Both I ; U.T.A. : Ior- 
gulescu — Gașpar, Kukla, Gali, 
Bubela — Schepp, Bedea (min. 
74 Domide), Vaczi — Cura. Ne- 
delcu II (min. 61 Butaș), Coraș.

Ion CUPEN

VICTORIE PITEȘTEANĂ FĂRĂ ȘASE TITULARI!
FOCȘANI, 24 (prin telefon). 

Aproximativ 15 000 de specta
tori (record absolut al stadio
nului) au urmărit acest meci. 
Printre ei, foarte multi gălă- 
țeni și... buzoieni, în frunte cu 
jucătorii formației favorite. 
F.C. Gloria, veni ți sâ-și studieze 
adversarii din decisivul med de 
duminică. cind se va disputa 
derbyul seriei I a Diviziei B. 
în teren, cele două formații au 
apărut fără dțiva din jucătorii 
lor de bază. La F.C. Argeș au 
lipsit Dobrin. D. Nicoiae. Cîrstea. 
Roșu. Bărbulescu și Stancu. La 
F.C.M. Galați au absentat Stoi- 
cescu și Deselnicu.

Prima repriză a aparținut net 
divizionarilor B, care, cu un 
plus de șansă, ar fi putut avea 
la pauză un avantaj de 2—3 
goluri. Au ratat însă pe rînd. 
din situații foarte bune de fi
nalizare, Burcea (min. 7). Oble
menco (min. 27) și. din nou. 
aceiași jucători în minutele 30 
și. respectiv, 39. Dar cea mai 
mare ocazie de a înscrie au ra
tat-o gălățenii în min. 24. cind 
In urma unui henț în careu co
mis de Moisescu. Oblemenco. 
care a executat lovitura de pe
deapsă. a șutat puternic în stîl- 
pul din dreapta al porții lui 
Cristian, acesta plonjind în par
tea opusă. Piteștenii. in general 
reținuți in această primă parte 
a medului, s-au aflat și ei de 
două ori foarte aproape de a 
Înscrie : în min. 8. tind Voi
culeț a reluat puternic cu ca
pul spre poartă, Hagioglu res- 
pingind, printr-un frumos re
flex, balonul in corner, și In 
min. 41, tind același jucător a

Politehnica lași — F.

trimis din interiorul careului 
mingea in bară !

Repriza a doua a fost mult 
mai dinamică, mai spectaculoa
să și a aparținut aproape în în
tregime piteștenilor. Ei s-au 
impus mai mult în atac și Chiar 
in min. 50 RADU II — bine 
angajat frontal pe direcția por
ții gălățene — a înscris după o 
reușită execuție tehnică. Un 
minut mai tirziu, o acțiune ofen
sivă a gălățenilor s-a încheiat 
eu un nou penalty acordat de 
această dată fără temei regu
lamentar Ia un presupus fault 
asupra lui Radu Dan. A execu
tat același OBLEMENCO, care nu 
a mai greșit 1—1. în continua
re. argeșenii au dominat cu au
toritate, și-au creat numeroase 
situații de gol. dar Iovănescu a 
tras in bară (min. 55). Voiculeț 
a ratat de aproape (min. 67). 
Iovănescu l-a imitat in min. 75. 
după care Toma a șutat și el 
ta bară (min. 78). Cu 10 minute 
înainte de final. IOVĂNESCU 
nu a mai greșit ținta, el înscriind 
cel de-al doilea gol al echipei 
sale, golul victoriei și al califi
cării.

Arbitrul M. Moraru (Ploiești) 
a condus cu multe greșeli ur
mătoarele formații : F.C. AR
GEȘ : Cristian — Moisescu, M. 
Zamfir. C. Olteanu. Ivan — 
Toma, Iovănescu, Chivescu — 
Voiculeț (min. 88 Iatan), Radu 
n. Ancuta (min. 64 Turcu). 
F.C.M. GALATI : Hagioglu — 
Moțoc, M. Olteanu. I. Constan- 
tinescu. Vlad — Balaban (min. 
85 Majaru). Burcea. Cramer — 
R. Dan, Oblemenco, Orac.

Mihai IONESCU

C. Brăila 2-1 (1-1)

CALIFICARE OBJINUTĂ DE UN FUNDAȘ
MUNICIPIUL GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ, 24 (prin te
lefon). Destul de greu a reușit 
Politehnica. Iași Să se impună 
in fața echipei F.C. Brăila. Cei 
peste 5 000 de spectatori. între 
care multi din Brăila și Iași, 
au asistat la o dispută dîrză. 
Ambele echipe au luptat cu 
multă ambiție, au construit nu
meroase acțiuni ofensive, dar 
Înaintașii au irosit situații fa
vorabile. Pînă la urmă, stu
denții au obținut victoria. Era 
in minutul 79. în acel minut, 
Simionaș a executat o lovitură 
de colț, trimițind balonul la 
semiînălțime și CIOCÎRLAN l-a 
reluat în plasă. Dar ce s-a tn- 
tîmplat pînă atunci ?

în primele 45 de minute jo
cul s-a menținut, în general, 
echilibrat, deși scorul a fost 
deschis foarte repede de stu
dent!. In min. 3, fundașul brăi- 
lean Panțuru a condus inutil 
balonul in preajma careului, 
COSTEA i l-a „suflat", a profitat 
de faptul că Enăchescu ieșise 
din poartă și l-a expediat in 
plasă. Brăilenii au acuzat șocul 
primirii golului doar o scurtă 
perioadă, pentru ca apoi să ini
țieze mai multe acțiuni vigu
roase la poarta luj Naște, răma
se însă fără rezultat. Finalul 
reprizei a încălzit tribunele. în 
min. 40, Costea a expediat ba
lonul în bară. După numai trei 
minute, Ia o neînțelegere in

tre Micloș și Naște, BEZMAN 
a profilat și a reușit să resta
bilească egalitatea.

După pauză, studenții au avut 
inițiativa, au declanșat multe 
atacuri la poarta lui Enăchescu, 
Insă Florean (min. 46). Costea 
(min 48 și 69), D. Ionescu (min. 
63) au greșit ținta din poziții 
favorabile. în această perioadă, 
brăilenii s-au apărat cu mult 
calm și au inițiat cîteva contra
atacuri periculoase prin Traian, 
Bezman și Bulancea, care au 
fost rezolvate de Bucu. în ul
timul sfert de oră, jocul a de
venit foarte spectaculos, acțiu
nile s-au derulat cu repeziciu
ne de la o poartă la alta, iar 
după înscrierea golului victoriei 
de către ieșeni, descris mai sus, 
D. Ionescu (min. 81), Traian 
(min. 83) și Simionaș (min. 89) 
au fost la un pas de modifica
rea scorului.

Arbitrul Fr. Coloși (Bucu
rești) a condus bine următoa
rele formații : POLITEHNICA 
IAȘI : Naște (min. 46 Bucu) — 
Micloș, Anton, Mureșan, Cio- 
eîrlan — Banu, Simionaș, Flo
rean — D. Ionescu. Dănilă (min. 
70 Nemțeanu), Costea. F. C. 
BRĂILA : Enăchescu — Pan
țuru, Trifina, Simion, Dumitru 
— Luca. Alecu, Moroianu (min. 
58 Huba) — Bulancea. Traian, 
Bezman (min. 80 Vlad).

Pompiliu VINTILA

Jiul Petroșani — Slavia Sofia 3-0 [2-01

ECHIPA DIN VALEA
PETROȘANI, 24 (prin telefon). 

Feste 8 000 de spectatori au a- 
plaucLat cu entuziasm calificarea 
Jiului in finala „Cu>ei Balca
nice", pe care echipa antrenată 
de Traian Ionescu și Gheorghe 
Ene o va disputa în compania 
formației iugpslave N. K. Ri
jeka. Calificarea Jiului este pe 
deplin meritată și ea putea fi 
realizată chiar la un scor mai 
mare. Puternic impulsionată de 
tribune care, încă înaintea înce
perii partidei, scandau „Jiule — 
vrem recital", formația locală a 
reușit — mai ales în primele 30 
de minute — un joc de excelen
tă factură, în care Dumitrache 
s-a comportat la înălțimea renu- 
melui său, fiind, împreună eu 
Mulțescu, puncherii echipei, dar 
șl creatori de faze. Astfel, chiar 
In mln. 2, la primul atac din 
acest meci, Mulțescu centrează 
excelent de pe stingă, un buchet 
de jucători se înalță în calea 
mingii, dar DUMITRACHE gă
sește un culoar și înscrie. Jiul a-

JIULUI ÎN EINALA „CUPEI BALCANICE"
tacă în trombă și, după numai 
2 minute, notăm o bună ocazie 
de gol după o combinație Sălă- 
jan—Dumitrache. In min. 13, din 
nou Dumitrache ratează majora
rea scorului alunecînd pe gazo
nul ud. In min. 16, tabela de 
marcaj arată 2—0 prin golul rea
lizat de BUCURESCU, în urma 
unui atac prelungit inițiat de a- 
celași Mulțescu. Apoi, după ce 
in min. 25, Ciupi tu, scăpat sin
gur, ratează cea mai mare oca
zie a meciului, după o minge 
„prelucrată44 de Dumitrache, a- 
celași Dumitrache (min. 27) tri
mite balonul în bară.

După pauză, Jiul începe la fel 
de puternic, dar parcă ceva mai 
prudent. In min. 59 notăm pri
mul șut periculos spre poarta 
lui Cavai (autor Țvetkov), exce
lent blocat de Rusu. Și în mln. 
70 cade al treilea gol, realizat de 
Mulțescu : după un corner, P. 
Grigore ia o acțiune pe cont 
propriu, ajunge pe linia de cor
ner, de unde centrează înapoi,

pe partea dreaptă, unde MUL
ȚESCU, demarcat, înscrie. Oare
cum mulțumiți de rezultat, fot
baliștii de la Jiul slăbesc ritmul 
și Slavia, pregătită de Hristo 
Mladenov (fostul antrenor al na
ționalei Bulgariei), încearcă să 
realizeze golul de onoare, care
1- ar fi adus și calificarea în fi
nală (Jiul pierduse la Sofia cu
2— 0), dar defensiva formației în
vingătoare este la post. Mai 
mult, Dumitrache trece pe lingă 
majorarea scorului în min 80 
și 81.

Arb.tru'l Aleksandr Nikici (Iu
goslavia), ajutat de I. Rus și O. 
Anderco, a condus excelent ur
mătoarele formații : JIUL : Ca
vai — Rusu, Bădin, Ciupitu, P. 
Grigore — Stoichiță, Mulțescu, 
Stoica — Bucurescu, Dumitrache, 
Sălăjan. SLAVIA : Ștefanov — 
Ciakîrov, Malinov, Eftimcv. Hiev 
— Kostov, Alesandrov, Aliev — 
Jeleaskov, Mincev, Țvetkov.

Mircea TUDORAN



M. ROMAȘCANU PE LOCUL III IN
ji (Urmare din pag. 1)

ț fr,
rutierul MIRCEA ROMAȘ- 
CANU s-a clasat pe locul III 
In acest veritabil campionat 
mondial de lung kilometraj. în 
compania unui masiv pluton de 
campioni olimpici și mondiali, 
de ciștigători de mari competi
ții tradiționale și de tineri care 
aspiră la gloria sportivă, repre
zentantul țării noastre și-a de
monstrat talentul, pregătirea șl 
curajul (el a participat la eva
dările decisive din etapele a 
4-a și a 7-a). s-a impus în fața 
așilor pedalei și a urcat pe po
diumul celei mai mari întreceri 
a ciclismului amator. Perfor
manta sa este una dintre cele 
mai bune pe care le-au reali
zat rutierii români de-a lungul 
celor 31 de ediții ale „Cursei 
Păcii1*. O comportare onorantă 
a avut și căpitanul echipei 
României, VASILE TEODOR, 
omniprezent în plutonul frun
taș. ciclist care a știut să-și im
pună personalitatea la sprintu
rile finale, clasîndu-se de 9 ori 
între primii 10. în final, el a 
ocupat locul 12.

Lipsită de aportul altor aler
gători valoroși, selecționata

noastră a ocupat — în ciuda 
eforturilor și performanțelor lui 
Mircea Romașcanu și Vasile 
Teodor — locul VI. ceea ce re
prezintă reeditarea performan
ței de anul trecut. Nicolae Sa- 
vu șl Costel Cîrje (Valentin 
IUe are scuze de a se fi acci
dentat, iar C. Bonciu a abando
nat) au fost inconstanți, contri
buția lor la rezultatul echipei 
fiind nesemnificativă.

Ultima etapă, cea de a 12-a 
a acestei ediții începută la 10 
mai. la Berlin, s-a disputat 
miercuri după-amiază pe un cir
cuit de 4.2 km la Varșovia. Plu
tonul, din rîndul căruia doar 
puțini alergători au rămas In 
urmă din cauza unor defecțiuni 
mecanice (printre ei s-au aflat 
cehoslovacii Michal Klasa și Jiri 
Bartolsic). a imprimat alergării 
un ritm sufocant, astfel că toa
te încercările de evadare au 
fost sortite eșecului. Miile de 
spectatori au aplaudat evoluția 
celor 57 de rutieri (din cei 90 
plecați din Berlin, doar atiția 
au mai ajuns la Varșovia), pre
cum și succesul alergătorilor ță
rii gazdă în finalul acestei ul
time etape, in care au ocupat 
locurile I și III. Printre anima
torii ultimei secvențe s-a aflat

„CURSA PĂCII"
și Vasile Teodor, clasat al 5-lea 
la un sprint final furibund. în 
plutonul cronometrat cu timpul 
învingătorului se aflau, de ase
menea. Mircea Romașcanu și 
ceilalți alergători din echipa 
României.

Clasamentul etapei a 12-a. pe 
circuit, 71 km : 1. Krzysztof 
Sujka (Polonia) 1 h 35:58. 2. 
Siegbert Schmeisser (R.D.G.),
3. Lechoslaw Michalak (Polo
nia), 4. Aavo Pikkuus (U.R.S.S.),
5. Vasile Teodor (România), 6. 
Burkhard Freese (R.D.G.) ș.a. 
— același timp.

Iată clasamentele finale ale 
„Cursei Păcii** — ediția 1978 : 
individual : 1. Aleksandr Averin 
(UJI.S.S.) a parcurs 1898 km 
în 4Sh 43:22 ; 2. litri Zaharov
(U.R.S.S.) — 13 2:08 ; 3. Mircea 
Romașcanu (România) Ia 2:54 ;
4. Hartnick (R. D. Germană) — 
Ia 3:18 ; 5. Skoda (Cehoslova
cia) — la 3:49 ; 6. Schmeisser 
(R. D. Germană) — la 4:41 ; 
7. Pikkuus (U.R.S.S.) — la 4:51 
etc. : echipe : 1. U.R.S.S. ; 2. 
R. D. Germană ; 3. Cehoslova
cia ; 4. Polonia ; 5. Bulgaria ;
6. România ; 7. Franța ; 8.
Cuba : 9. Ungaria ; 10. Italia ; 
11. Belgia ; 12. Finlanda ; 13. 
Iugoslavia.

Balcaniada de volei

ÎN MECIUL INAUGURAL:
ROMÂNIA-

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

nile „mondialeior**. Iosif Tis- 
mănar, acest sportiv de mare 
valoare, cu o tehnică desăvir- 
șită, a evoluat din nou exce
lent. reușind să-și îmbunătă
țească cel mai bun rezultat al 
campionatelor la 200 de bile 
mixte — 946 pd, obținut de el 
în întrecerea pe echipe — rea
lizînd acum 955 pd, cifră care 
va rămine. probabil, recordul 
actualei ediții : dacă nu cumva 
o va îmbunătăți tot Tismănar 
în turneul individual la care 
pornește ca mare favorit, avind 
după două jocuri (echipe și pe
rechi) cel mai bun punctaj : 
1901 pd. De Tismănar s-a a- 
propiat doar T. Csanyi (Unga
ria), <u 1 881 pd.

Din păcate, la perechi, cuplul 
Tismănar — Băiaș a trebuit să 
se mulțumească cu medalia de 
argint, deoarece Băiaș nu a mal 
evoluat la valoarea lui, ca in 
urmă cu două zile, avind de 
această dată punctaje slabe în 
manșele 3 și 4 — mai ales —,

cu numai 210 și 211 pd. iar in 
final a totalizat doar 867 pd. 
In urma acestui slab rezultat 
al lui Băiaș. cuplul nostru n-a 
reușit să-și apere titlul cucerit 
cu doi ani în urmă, la Viena.

Al doilea cuplu român. AL 
Tudor — Gr. Marin a totalizat 
1794 pd (900 + 894). clasîn- 
du-se pe pe Jocul șase.

Perechea Iuliu Bice — Gheor- 
ghe Silvestru s-a resimțit după 
efortul depus la proba pe e- 
chipe si nu a mai realizat 
punctajele pe care le așteptam 
de la cei dot Primul a rrusit 
885 pd. cel de-al doilea 837 pd. 
și cu 1722 pd nu s-au clasat 
în primele sase locuri.

Titlul a revenit perechii vest- 
germane D. Zieher (fort cam
pion mondial la individual) — 
T. Holzmann. Cu această Vic
torie. popicarii din R. F. Ger
mania obțin a doua medalie de 
aur (echipe femei și perechi 
bărbați)-

La ora la care telefonez ae 
desfășoară proba feminină de 
perechi, care se încheie după 
miezul nootii. Cuplul EienaAa- 
dreescn (449 pd) — Margareta

Căiineanu (420 pd) se situează, 
deocamdată, cu 869 pd, pe locul 
al doilea, fiind devansat doar 
de perechea Liuba Tcaleici — 
Pavica Galosevici (Iugoslavia) 
cu 874 pd.

Clasament perechi bărbați : 
1. L. Zieher — T. Holzmann 
(R.F.G.) 1851 pd (936 4- 925), 2. 
Iosif Tismănar — Ilie Băiaș 
(România) 1822 pd (955 + 867). 
3. M. Rako — Z. Boljat (Iugo
slavia) 1 806 pd (914 + 852). 4. 
L. Tomyasi — J. Mcszaros (Un
garia) 1 302 pd. 5. O. Frind — 
F. Weber (Austria) 1798 pd, 
6. AL Tudor — Gr. Marin 
(România) 1 794 pd (900 + 894).

Joi este zi de odihnă, iar vi
neri au loc probele individuale, 
ia care vor participa primii 20 
de pei fot meri — la bărbați și 
la femei — în urma probelor 
pe echipe și perechi.

PERNIK, 24 (prin telefon). 
Miercuri dupâ-amiază, în pre
zenta unui numeros public. In 
cocheta Sală a sporturilor din 
localitate au început întrecerile 
Balcaniadei de volei (ediția a 
11-a, la masculin, și a 9-a, la 
feminin).

în partida inaugurală a com
petiției s-au întîlnit reprezen
tativele masculine ale Româ
niei și Turciei. După ce au 
cîștigat destui de lejer primele 
două seturi, voleibaliștii români 
au considerat meciul o formali
tate in continuare, permitîndu-și 
o relaxare de durată, pe fon
dul căreia echipa Turciei avea 
să obțină un avans de 5 puncte 
(10—5). Apoi, sextetul român 
revine, realizînd 7 puncte con
secutiv, dar slăbește din nou 
ritmul In final și pierde setul 
in prelungiri. în cea de a pa
tra parte a partidei. însă, la 
conducerea jocului se află con
stant echipa României care, în 
ciuda eforturilor depuse de ad
versari. menține permanent o 
diferență de 4—5 puncte, cîști- 
gînd meciul cu 3—1 (6, 10, —14, 
10). Au arbitrat corect G. Tassev 
(Bulgaria) și E. Manolachis 
(Grecia). Antrenorii echipei ro
mâne, A. Drăgan și W. Schrei
ber. au folosit formația : Bădiță, 
Chifti, Manole, Pop, Girleanu 
si Ion (au mai jucat : Țerbea 
și Maca vei).

TURCIA 3-1
După această partidă, a avut 

loc festivitatea de deschidere a 
competiției. în prezenta mem
brilor conducerii F.LV.B. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit 
de președintele forului voleiba- 
listic internațional. Paul 14- 
baud (Franța).

Formația feminină a Româ
niei debutează joi (n.r. — azi), 
întîlnind pe cea a Turciei. în 
timp ce reprezentativa noastră 
masculină are zi liberă. Tot în 
ziua a doua (joi) mal sint pro
gramate partidele : Turcia — 
Grecia (m) și Iugoslavia — Bul
garia (m).

Marian GHIOLDUȘ

VOLEIBALIȘTII CEHOSLOVACI 
ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL 

DE LA BRATISLAVA
Turneul masculin de volei da 

la Bratislava s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Cehoslovaciei, 
urmată de Bulgaria. Ungaria. 
R.D. Germană șl Olanda. In ul
tima zi s-au înregistrat rezulta
tele : Cehoslovacia — Olanda 
3—1, Bulgaria — Ungaria 3—2.

ROMANIA - SPANIA 64-63
ÎN C.E. DE BASCHET FEMININ
POZNAN, 24 (prin telefon). 

In localitate au început între
cerile turneului pentru locurile 
8—13 din cadrul campionatului 
european de baschet feminin, 
în primul joc reprezentativa 
României a întîlnit formația 
Spaniei. A fost un meci echili
brat, extrem de disputat, în
cheiat cu victoria la limită a

selecționatei române la scorul 
de 64—63 (37—34). Principalele 
realizatoare : Băiaș 18, Mathe- 
Prăzaru 14. Roșianu 12 pentru 
echipa României. Rocho 22. C. 
Martinez 11 pentru cea spa
niolă.

Reprezentativa tării noastre 
va intîlni joi, în partida urmă
toare, formația Suediei.

MARILE SPERANȚE ALE SCOȚIEI
a a

TURNEUL DE TENIS DE LA ROMA
ROMA, 24 — Pe terenurile 

de la Foro Italico. au conti
nuat campionatele internaționa
le de tenis ale Italiei.

în turul doi al probei de sim
plu femei Virginia Ruzici a In- 
vins-o cu 7—5, 7—6 pe Maria
na Simionescu.

Alte rezultate : Mima Jauso- 
vec (Iugoslavia) — Leslie Hunt 
(Australia) 7—6, 6—3 ; Janet 
Newberry (S.U.A.) — Dy ane
Desfor (S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Re
gina Marsikova (Cehoslovacia)

— Fiorella Bonicelli (Uruguay) 
6—1, 6—1.

Rezultate din proba de sim
plu bărbați : J. Lloyd — F. 
McNair 6—3, 6—4 ; V. Amaya
— C. Barazzutti 6—3. 7—6 ; 
R. Tanner — B. Scanlon 6—2, 
6—2 ; J. Newcombe — Tom 
Gullikson 7—6, 6—1 ; K. War
wick — Ph. Dent 6—3. 7—5 ; P. 
Bertolucci — R. Drysdale 6—4 ; 
6—4 ; P. Dominguez — P. Par
tes 7—6, 6—1.

HENRY ROND IN VERVĂ 
Șl PE 10000 m!

Cunoscutul atlet kenyan 
Henry Rono, dublu recordman 
al lumii în probele de 5 000 m 
plat și 3 000 obstacole, a cîști
gat proba de 10 000 m desfășu
rată la Corvallis (Oregon) cu 
27:46,55.

ÎNOTĂTORII Dl» HP. CHINEZĂ 
OBȚIN NOI RECORDURI

PEKIN, 24 (Agerpres). In ca
drul campionatelor de natatie ale 
R. P. Chineze, desfășurate La 
Nanning, Înotătorul Wan Lin a 
stabilit un nou record national 
în proba de 103 m bras : 1:65,4. 
Cu noi recorduri ale țărîl s-au 
încheiat șl probele feminine de 
100 m liber — Lou ¥in-hua, cu 
1:02.3 șl IM m spate — Cen 
Wei-yin, cu 1:11,6.

Scota, ttapâ cum scrie revista 
jcohonezâ -World Soccer*, ca 
umor spectric britanic, „n-a 
dtu-o râu U CAL tai*, ciad, 
fiind singura echipă neînvinsă a 
turneul'Al Cnal. n-a putut depăși 
totuși primul tur._ I s-a repro
șat. atunci, antrenorului Willie 
Ortnood -a n-a pătat armoniza 
asemenea vedete ca Denis Law, 
BUly Branner, Jimmy Johnsto
ne, Peter Lorimer, Jae Jordan, 
Archie Gemmill. Gordon McQue
en, in vederea unul maxim ran
dsunent. Ceea ce nu 1 se mal 
poete reproșa (cd puțin plnâ in 
prezent B cctaaluMu antrenor. 
AHy Mar Leod, poreclit dealtfel. 
„Muhammad AH al fotbalului*, 
pentru maniera zgomotoasă, pu- 
blie:tari cu care fși afirmă În
crederea tntr-o comportare su
perioară a echipe: sale. Cert es
te insă că de ctad a venit 
Mac Leod In locul lui Ormond 
(demisionat la sflrșHul tai apri
lie 1STT. in mijlocul campaniei de 
calificare pentru CX), repre
zentativa Scoției a recuperat 
handicapul tafringeril de la Pra- 
ga, ta fața Cehoslovaciei, obțl- 
ntod calificarea pentru Argen
tina (In dauna Cehoslovaciei șl 
Tării Galilor) și o suită de alte 
prestigioase rezultate, majorita
tea ta deplasare: 2—1 cu Anglia, 
pe Wembley. t—2 cu Chile, la 
Santiago, 1—1 cu Argentina, la 
Buenos Aires, capottad în tur
neul sud-american doar ta fața 
Braziliei (0—2).

„Am intrat Intr-o grapă care 
ne oferă excelente șanse de a 
promova în turul următor”, a 
declarat Mac Leod imediat după 
tragerea la sorți a grupelor care 
a plasat Scoția alături de O- 
landa, Peru și Iran. „Vom juca 
primele două meciuri la Cordo
ba, acolo unde și intenționam 
să ne stabilim cantonamentul, 
iar al treilea meci, cel mai di
ficil. cu Olanda, se va disputa 
la Mendoza, atunci cînd vom ști 
totul despre calificare", a adău
gat ti.

Antrenorul scoțian și-a orien
tat selecția numai asupra jucă
torilor care sint titulari în echi
pele lor de club (majoritatea în 
prima ligă engleză) șl care au 
probat o certă clasă internațio
nală. în această privință nu șl-a 
asumat nici un risc. Iată, dealt

fel, lista, celor 22 de selecțlo- 
nabili anunțați la F.I.F.A. : por
tari : Clark, Rough, Blyth ; fun
dați : Jardine, S. Kennedy, Do
nachie. Buchan, Forsyth. Burns, 
McQueen ; mijlocași : Masson. 
Rioch, Gemmill, Hartford. Ma ca
ri, Souness ; atacanți : Jordan, 
Dalglish, Johnston, Gray, Gra
ham, Johnstone.

Se remarcă „piesele de rezis
tență" : McQueen (Manchester U- 
nited), considerat cel mai bun 
stoper european. Gemmill, con
ducătorul de joc al actualei 
campioane a Angliei, Nottingham 
Forest, Souness și Dalglish, ..că
răușul" și. respectiv, golgeterul 
deținătoarei „Cupei campionilor 
europeni", Liverpool. Speranțele 
antrenorului echipei Scoției nu 
sint, după cum se vede, fără 
acoperire.
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DUBIOSUL i
SCOR-RECORD DIN „BUNDESLIGA»
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TELEX • TELEX O TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Modesto (Ca

lifornia), atletul kenyan Mike 
Musyokl a cîștigat cursa de 
5 000 m în 13:44,0. Guy Abra
hams (Panama) a ocupat primul 
loc în proba de 100 m cu 10,17, 
iar americanul Lamonte King ■ 
alergat 200 m în 20,85 0 La
santiago de Cuba. Alberto Juan- 
torena (Cuba) a terminat învin
gător în proba de 400 m. ta 45,25. 
Pe 110 m garduri, a cîștigat so
vieticul Iuri Cervanev cu 14.23 
• La Hanovra, vest-germanul 
Karl Hans Riehm a aruncat cio
canul la 77,36 m.

BOX • Pe stadionul „Partizan** 
din Belgrad, la 17 iunie, cam
pionul lumii Iu categoria semi
grea, iugoslavul Mate Parlov, 
îșl va pune centura în joc în 
fața șalangerului său oficial, en
glezul John Conteh. Fost cam
pion olimpic si mondial la ama
tori, Mate Parlov a devenit 
campion al lumii la profesioniști

deposedtadu-1 de centură la 30 
iulie 1S77 pe italianul Domenico 
Adinolfi. învins prin k.o. tehnic 
in repriza a 11-a.

CICLISM • Turul Italiei a con
tinuat cu etapa a 15-a Trevlsio 
— Canazel (220 km), cîstigată de 
Baronchelli (Italia) in 7 h 34:30. 
Lider continuă să se mențină 
belgianul Johan de Muynck.

KABATE • La Geneva s-au 
încheiat campionatele europene. 
Iată campionii ta ordinea cate
goriilor, de Ia ușoară la open : 
Coulter (Scoția) ; Jerome (An
glia) ; Gauze (Franța) ; Renaud 
(Franța) ; Codrlnsțton (Anglia) șl 
Reeberg (Olanda).

VOLEI • In turneul masculin 
de la Hong Kong. selecționata 
R. P. Chineze a Învins cu 3—0 
formația Canadei. Iar în cel fe
minin. Japonia a ciștigat cu 3—0 
ta fața Mexicului.

ACTU ALITĂȚI
• In C.E. (ediția 1978—1980) ; 

la Helsinki : Finlanda — Grecia 
3—0 ! ; la Copenhaga : Danemarca 
— Irlanda 3—3.

• Aseară, la Londra : Anglia — 
Ungaria 4—1 (3—0)!.

• In această săptămînă, majo
ritatea echipelor participante la 
turneul final al C.M. pleacă în 
Argentina. Echipa Olandei va 
decola azi din Amsterdam — 
după ce In ultimul meci de ve
rificare a dispus cu 6—1 (3—0)
de divizionara B Xerxes din 
Zeist.

• Din lotul R. F. Germania 
anunțat la F.I.F.A. lipsește Franz 
Beckenbauer, deoarece federația 
vest-germană nu a ajuns la un 
acord cu echipa „Cosmos* din 
New York (unde activează în 
prezent fostul internațional al 
campioanei mondiale) în privin
ța transferului temporar solicitat.

Scorul fluviu (12-0) cu care Borussia Monchengladbach a cîștigat 
partida din ultima etapă cu Borussia Dortmund — scor care constituie 
un record absolut în istoria „Bundesligii* — pare sâ fi scris o pagină 
nefastă în cronica vieții fotbalistice din R.F. Germania. După cum se 
știe, înaintea ultimei etape a campionatului vest-german, Borussia 
Monchengladbach se afla la egalitate de puncte cu F.C. Koln, dar cu 
un golaveraj inferior cu 10 goluri. Pentru a cuceri totuși titlul, existau 
trei posibilități : 1. F.C. Koln sâ piardă la Hamburg in fața Iul St. 
Pauli ; 2. sâ facă meci nul ; 3. sâ cîștige la limită, iar Borussia să-și 
învingă neapărat, pe teren propriii omonima cu 12—0, ceea ce părea 
incredibil. Dar incredibilul s-a petrecut. Cu o corectură : echipa re
nană a cîștigat, la rindul ei, cu 5-0 meciul cu ultima clasată. St. Pauli, 
cucerind astfel titlul șl servind un duș scoțian (foarte rece I) concu
renței sale...

Acest suspect record de eficacitate a fostei campioane șl prăbușirea 
catastrofală a formației din Dortmund au iscat un scandal de pro
porții mai mari decît cel provocat cu cinci ani în urmă de Schalke 04 
(scandal care a fost cit pe-aci să coste... capul intregii echipe și re
tragerea licenței golgeterului Fischer).

Acuzațiile care se aduc celor două Borussii (în special celei din 
Dortmund) nu se întemeiază încă pe fapte concrete. Ele sint însă dis
cutate în culise. însuși președintele federației vest-germane, Herbert 
Neumann, a făcut aluzii la existența unui aranjament. Sint aduse în 
discuție încercările disperate de a se Ieși din gravele dificultăți fi
nanciare ale clubului din Monchengladbach, 
faliment anul trecut numai prin calificarea ei 
din cadrul „Cupei campionilor europeni".

Consecința imediată a acestui suspect 12-0 
a conducerii clubului din Dortmund de a se __
anchetă menită ,,să astupe gurile rele", zic unii, sau .. 
în ochii opiniei publice", susțin alții. Pînă una-aita, antrenorul Bo- 
russiei Dortmund, Otto Rehagei, a fost suspendat din funcție. Se 
apreciază că, indiferent cu ce rezu’tat se va solda ancheta, cariera 
de antrenor a Iul Rehagei este definitiv compromisă, ca șl prestigiul 
echipei sale.

echipă salvată de la 
în finala cu Liverpool

a fost cererea expresă 
efectua o anchetă. O 

„să arunce praf

Aurelian BRHJEANU
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